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     ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง 
 เรื่อง   รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนต าบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  

    หรือข้าราชการประเภทอ่ืนเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ว่าง 
 ---------------------------------------------------------   

 
  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง ได้ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี (2564-2566)  

ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ฉบับลงวันที่ 10 มิถุนายน 2564 มีผลนับตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2564 นั้น 

อาศัยอ านาจตามความในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2545 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน วันที่ 18  ธันวาคม 2555 ข้อ ๑๕๓ (๑) จึงประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนต าบล 
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอ่ืนเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ว่าง จ านวน 4  
ต าแหน่ง 5 อัตรา ดังนี้ 

1.  ต าแหน่งที่รับโอน (ย้าย) 
1.1 ประเภทวิชาการ 

- นักประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ/ช านาญการ)      จ านวน 1 อัตรา 
1.3 ประเภททั่วไป 

- เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) จ านวน 1 อัตรา 
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน)      จ านวน 2 อัตรา 
- เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน)           จ านวน 1 อัตรา 

2. ผู้ที่มีความประสงค์จะขอโอน (ย้าย) ให้ยื่นเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณา 
ดังต่อไปนี้          
 1) ค าร้องขอโอน (ย้าย)  

2) ส าเนาทะเบียนประวัติพนักงานส่วนต าบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
หรือข้าราชการประเภทอ่ืนรับรองส าเนาโดยหัวหน้างานการเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบงาน
การเจ้าหน้าที่         
 3) หนังสือยินยอมให้โอน (ย้าย) จากต้นสังกัด    
 4) หนังสือรับรองบุคคลจากต้นสังกัด     
 5) ส าเนาคุณวุฒิการศึกษา      
 6) เอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี)  

 
 

ให้ยื่น... 
 
 

 
 

  



 
2 

      

ให้ยื่นความประสงค์จะขอโอน (ย้าย) และติดต่อสอบถามรายละเอียดการโอน (ย้าย) ได้โดยตรงที่           
งานการเจ้าหน้าที่ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง อ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เบอร์ส านักงาน 0 75 755 555 - 6  ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ วันที่   29   กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕64 
                 
 
           

          
                  

 (นายจารึก  รัตนบุรี) 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง 
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     ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง 
 เรื่อง   รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนต าบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  

    หรือข้าราชการประเภทอ่ืนเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ว่าง 
 ---------------------------------------------------------   

 
  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง ได้ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี (2564-2566)  

ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 นั้น 

อาศัยอ านาจตามความในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2545 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน วันที่ 18  ธันวาคม 2555 ข้อ ๑๕๓ (๑) จึงประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนต าบล 
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอ่ืนเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ว่าง จ านวน 4  
ต าแหน่ง 5 อัตรา ดังนี้ 

3.  ต าแหน่งที่รับโอน (ย้าย) 
1.1 ประเภทวิชาการ 

- นักประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ/ช านาญการ)      จ านวน 1 อัตรา 
1.3 ประเภททั่วไป 

- เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) จ านวน 1 อัตรา 
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน)      จ านวน 2 อัตรา 
- เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน)           จ านวน 1 อัตรา 

4. ผู้ที่มีความประสงค์จะขอโอน (ย้าย) ให้ยื่นเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณา 
ดังต่อไปนี้          
 1) ค าร้องขอโอน (ย้าย)  

2) ส าเนาทะเบียนประวัติพนักงานส่วนต าบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
หรือข้าราชการประเภทอ่ืนรับรองส าเนาโดยหัวหน้างานการเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบงาน
การเจ้าหน้าที่         
 3) หนังสือยินยอมให้โอน (ย้าย) จากต้นสังกัด    
 4) หนังสือรับรองบุคคลจากต้นสังกัด     
 5) ส าเนาคุณวุฒิการศึกษา      
 6) เอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี)  

 
 

ให้ยื่น... 
 
 

  



 
 
 
2 

      

ให้ยื่นความประสงค์จะขอโอน (ย้าย) และติดต่อสอบถามรายละเอียดการโอน (ย้าย) ได้โดยตรงที่           
งานการเจ้าหน้าที่ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง อ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เบอร์ส านักงาน 0 75 755 555 - 6  ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ วันที่   25   มกราคม  พ.ศ. ๒๕64 
                 
 
           

          
                  

 (นายจารึก  รัตนบุรี) 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง 
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     ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง 
 เรื่อง   รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนต าบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  

    หรือข้าราชการประเภทอ่ืนเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ว่าง 
 ---------------------------------------------------------   

 
  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง ได้ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี (2561-2563)  

ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 หลังจากได้รับ
จัดสรรอัตราต าแหน่งครูผู้ดูแลเด็กจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และตามประกาศองค์การบริหาร
ส่วนต าบลช้างกลาง ฉบับลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลางขนาดใหญ่ 
เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลประเภทสามัญ นั้น 

อาศัยอ านาจตามความในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2545 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน วันที่ 18  ธันวาคม 2555 ข้อ ๑๕๓ (๑) จึงประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนต าบล 
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอ่ืนเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ว่าง จ านวน 5  
ต าแหน่ง 6 อัตรา ดังนี้ 

5.  ต าแหน่งที่รับโอน (ย้าย) 
1.1 ประเภทอ านวยการท้องถิ่น 

- หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)     จ านวน 1 อัตรา 
1.2 ประเภทวิชาการ 

- นักประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ/ช านาญการ)      จ านวน 1 อัตรา 
1.3 ประเภททั่วไป 

- เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) จ านวน 1 อัตรา 
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน)      จ านวน 2 อัตรา 
- เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน)           จ านวน 1 อัตรา 

6. ผู้ที่มีความประสงค์จะขอโอน (ย้าย) ให้ยื่นเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณา 
ดังต่อไปนี้          
 1) ค าร้องขอโอน (ย้าย)  

2) ส าเนาทะเบียนประวัติพนักงานส่วนต าบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
หรือข้าราชการประเภทอ่ืนรับรองส าเนาโดยหัวหน้างานการเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบงาน
การเจ้าหน้าที่         
 3) หนังสือยินยอมให้โอน (ย้าย) จากต้นสังกัด    
 4) หนังสือรับรองบุคคลจากต้นสังกัด     
 5) ส าเนาคุณวุฒิการศึกษา      
 6) เอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี)  

  



ให้ยื่น... 
 

 
 
2 

      

ให้ยื่นความประสงค์จะขอโอน (ย้าย) และติดต่อสอบถามรายละเอียดการโอน (ย้าย) ได้โดยตรงที่           
งานการเจ้าหน้าที่ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง อ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เบอร์ส านักงาน 0 75 755 555 - 6  ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ วันที่   25   กันยายน  พ.ศ. ๒๕63 
                 
 
           

          
                  

 (นายจารึก  รัตนบุรี) 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

             

ปลัดอบต.................................................... 
หัวหน้าส านักปลัดฯ……………….....…………. 
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป............................ 
งานการจนท.............................................. 
พิมพ์............................................................ 
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     ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง 
 เรื่อง   รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนต าบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  

    หรือข้าราชการประเภทอ่ืนเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ว่าง 
 ---------------------------------------------------------   

 
  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง ได้ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี (2561-2563)  

ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 หลังจากได้รับ
จัดสรรอัตราต าแหน่งครูผู้ดูแลเด็กจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และตามประกาศองค์การบริหาร
ส่วนต าบลช้างกลาง ฉบับลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลางขนาดใหญ่ 
เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลประเภทสามัญ นั้น 

อาศัยอ านาจตามความในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2545 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน วันที่ 18  ธันวาคม 2555 ข้อ ๑๕๓ (๑) จึงประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนต าบล 
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอ่ืนเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ว่าง จ านวน 5  
ต าแหน่ง 6 อัตรา ดังนี้ 

7.  ต าแหน่งที่รับโอน (ย้าย) 
1.1 ประเภทอ านวยการท้องถิ่น 

- หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)     จ านวน 1 อัตรา 
1.2 ประเภทวิชาการ 

- นักประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ/ช านาญการ)      จ านวน 1 อัตรา 
1.3 ประเภททั่วไป 

- เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) จ านวน 1 อัตรา 
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน)      จ านวน 2 อัตรา 
- เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน)           จ านวน 1 อัตรา 

8. ผู้ที่มีความประสงค์จะขอโอน (ย้าย) ให้ยื่นเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณา 
ดังต่อไปนี้          
 1) ค าร้องขอโอน (ย้าย)  

2) ส าเนาทะเบียนประวัติพนักงานส่วนต าบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
หรือข้าราชการประเภทอ่ืนรับรองส าเนาโดยหัวหน้างานการเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบงาน
การเจ้าหน้าที่         
 3) หนังสือยินยอมให้โอน (ย้าย) จากต้นสังกัด    
 4) หนังสือรับรองบุคคลจากต้นสังกัด     
 5) ส าเนาคุณวุฒิการศึกษา      
 6) เอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี)  

  



ให้ยื่น... 
 

 
 
2 

      

ให้ยื่นความประสงค์จะขอโอน (ย้าย) และติดต่อสอบถามรายละเอียดการโอน (ย้าย) ได้โดยตรงที่           
งานการเจ้าหน้าที่ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง อ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เบอร์ส านักงาน 0 75 755 555 - 6  ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ วันที่  30  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕63 
                 
 
           

          
                  

 (นายจารึก  รัตนบุรี) 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปลัดอบต....................................................... 
หัวหน้าส านักปลัด……………….....…………………. 
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป................................ 
งานการจนท................................................... 
พิมพ์................................................................ 

 

             



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

     ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง 
 เรื่อง   รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนต าบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  

    หรือข้าราชการประเภทอ่ืนเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ว่าง 
 ---------------------------------------------------------   

 
  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง ได้ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี (2561-2563)  

ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 หลังจากได้รับ
จัดสรรอัตราต าแหน่งครูผู้ดูแลเด็กจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนอัตราก าลังฯ  นั้น 

อาศัยอ านาจตามความในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2545 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน วันที่ 18  ธันวาคม 2555 ข้อ ๑๕๓ (๑) จึงประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนต าบล 
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอ่ืนเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ว่าง จ านวน 4  
ต าแหน่ง 5 อัตรา ดังนี้ 

9.  ต าแหน่งที่รับโอน (ย้าย) 
1.1 ประเภทวิชาการ 

- นักประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ/ช านาญการ)      จ านวน 1 อัตรา 
1.2 ประเภททั่วไป 

- เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน)  จ านวน 1 อัตรา 

             

  

ปลัดอบต
....................................................... 
หัวหน้าส านักปลัด
ฯ……………….....…………………. 
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
................................ 
งานการจนท
................................................... 
พิมพ์
................................................................ 
 

ปลัดอบต
....................................................... 
หัวหน้าส านักปลัด
ฯ……………….....…………………. 
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
................................ 
งานการจนท
................................................... 
พิมพ์
................................................................ 
 



- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน)      จ านวน 2 อัตรา 
- เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน)           จ านวน 1 อัตรา 

10. ผู้ที่มีความประสงค์จะขอโอน (ย้าย) ให้ยื่นเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณา 
ดังต่อไปนี้          
 1) ค าร้องขอโอน (ย้าย)  

2) ส าเนาทะเบียนประวัติพนักงานส่วนต าบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
หรือข้าราชการประเภทอ่ืนรับรองส าเนาโดยหัวหน้างานการเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบงาน
การเจ้าหน้าที่         
 3) หนังสือยินยอมให้โอน (ย้าย) จากต้นสังกัด    
 4) หนังสือรับรองบุคคลจากต้นสังกัด     
 5) ส าเนาคุณวุฒิการศึกษา      
 6) เอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี)  

 
 
 
 
 

ให้ยื่น... 
 

 
 
 
2 

      

ให้ยื่นความประสงค์จะขอโอน (ย้าย) และติดต่อสอบถามรายละเอียดการโอน (ย้าย) ได้โดยตรงที่           
งานการเจ้าหน้าที่ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง อ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เบอร์ส านักงาน 0 75 755 555 - 6  ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ วันที่  25  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕63 
                 
 
           

          
                  

 (นายจารึก  รัตนบุรี) 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง 

 
 
 

             



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

     ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง 
 เรื่อง   รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนต าบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  

    หรือข้าราชการประเภทอ่ืนเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ว่าง 
 ---------------------------------------------------------   

 
  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง ได้ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี (2561-2563)  

ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 หลังจากได้รับ
จัดสรรอัตราต าแหน่งครูผู้ดูแลเด็กจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนอัตราก าลังฯ  นั้น 

อาศัยอ านาจตามความในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2545 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน วันที่ 18  ธันวาคม 2555 ข้อ ๑๕๓ (๑) จึงประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนต าบล 
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอ่ืนเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ว่าง จ านวน 3  
ต าแหน่ง 4 อัตรา ดังนี้ 

11.  ต าแหน่งที่รับโอน (ย้าย) 
1.1 ประเภทวิชาการ 

- นักประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ/ช านาญการ)      จ านวน 1 อัตรา 
1.2 ประเภททั่วไป 

             

  



- เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) จ านวน 1 อัตรา 
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน)      จ านวน 2 อัตรา 

12. ผู้ที่มีความประสงค์จะขอโอน (ย้าย) ให้ยื่นเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณา 
ดังต่อไปนี้          
 1) ค าร้องขอโอน (ย้าย)  

2) ส าเนาทะเบียนประวัติพนักงานส่วนต าบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
หรือข้าราชการประเภทอ่ืนรับรองส าเนาโดยหัวหน้างานการเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบงาน
การเจ้าหน้าที่         
 3) หนังสือยินยอมให้โอน (ย้าย) จากต้นสังกัด    
 4) หนังสือรับรองบุคคลจากต้นสังกัด     
 5) ส าเนาคุณวุฒิการศึกษา      
 6) เอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี)  

 
 
 
 
 

ให้ยื่น... 
 

 
 
 
2 

      

ให้ยื่นความประสงค์จะขอโอน (ย้าย) และติดต่อสอบถามรายละเอียดการโอน (ย้าย) ได้โดยตรงที่           
งานการเจ้าหน้าที่ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง อ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เบอร์ส านักงาน 0 75 755 555 - 6  ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ วันที่      มีนาคม  พ.ศ. ๒๕63 
                 
 
           

          
                  

 (นายจารึก  รัตนบุรี) 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง 

 
 
 

             



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

     ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง 
 เรื่อง   รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนต าบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  

    หรือข้าราชการประเภทอ่ืนเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ว่าง 
 ---------------------------------------------------------   

 
  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง ได้ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี (2561-2563)  

ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 หลังจากได้รับ
จัดสรรอัตราต าแหน่งครูผู้ดูแลเด็กจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนอัตราก าลังฯ  นั้น 

อาศัยอ านาจตามความในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2545 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน วันที่ 18  ธันวาคม 2555 ข้อ ๑๕๓ (๑) จึงประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนต าบล 
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอ่ืนเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ว่าง จ านวน 5  
ต าแหน่ง 6 อัตรา ดังนี้ 

13.  ต าแหน่งที่รับโอน (ย้าย) 
1.1 ประเภทวิชาการ 

- นักประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ/ช านาญการ)      จ านวน 1 อัตรา 
- นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ/ช านาญการ)     จ านวน 1 อัตรา 

             

  



1.2 ประเภททั่วไป 
- เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) จ านวน 1 อัตรา 
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน)      จ านวน 2 อัตรา 
- เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน)       จ านวน 1 อัตรา 

14. ผู้ที่มีความประสงค์จะขอโอน (ย้าย) ให้ยื่นเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณา 
ดังต่อไปนี้          
 1) ค าร้องขอโอน (ย้าย)  

2) ส าเนาทะเบียนประวัติพนักงานส่วนต าบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
หรือข้าราชการประเภทอ่ืนรับรองส าเนาโดยหัวหน้างานการเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบงาน
การเจ้าหน้าที ่         
 3) หนังสือยินยอมให้โอน (ย้าย) จากต้นสังกัด    
 4) หนังสือรับรองบุคคลจากต้นสังกัด     
 5) ส าเนาคุณวุฒิการศึกษา      
 6) เอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี)  

 
ให้ยื่น... 

 
 
 
2 

      

ให้ยื่นความประสงค์จะขอโอน (ย้าย) และติดต่อสอบถามรายละเอียดการโอน (ย้าย) ได้โดยตรงที่           
งานการเจ้าหน้าที่ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง อ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เบอร์ส านักงาน 0 75 755 555 - 6  ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ วันที่  27  มกราคม  พ.ศ. ๒๕63 
               
 
           

          
                  

 (นายจารึก  รัตนบุรี) 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง 

 
 
 
 
 

             



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

     ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง 
 เรื่อง   รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนต าบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  

    หรือข้าราชการประเภทอ่ืนเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ว่าง 
 ---------------------------------------------------------   

 
  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง ได้ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี (2561-2563)  

ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 หลังจากได้รับ
จัดสรรอัตราต าแหน่งครูผู้ดูแลเด็กจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนอัตราก าลังฯ  นั้น 

อาศัยอ านาจตามความในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2545 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน วันที่ 18  ธันวาคม 2555 ข้อ ๑๕๓ (๑) จึงประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนต าบล 
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอ่ืนเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ว่าง จ านวน 5  
ต าแหน่ง 6 อัตรา ดังนี้ 

15.  ต าแหน่งที่รับโอน (ย้าย) 
1.1 ประเภทวิชาการ 

- นักประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ/ช านาญการ)      จ านวน 1 อัตรา 
- นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ/ช านาญการ)     จ านวน 1 อัตรา 

             

  



1.2 ประเภททั่วไป 
- เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) จ านวน 1 อัตรา 
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน)      จ านวน 2 อัตรา 
- เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน)       จ านวน 1 อัตรา 

16. ผู้ที่มีความประสงค์จะขอโอน (ย้าย) ให้ยื่นเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณา 
ดังต่อไปนี้          
 1) ค าร้องขอโอน (ย้าย)  

2) ส าเนาทะเบียนประวัติพนักงานส่วนต าบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
หรือข้าราชการประเภทอ่ืนรับรองส าเนาโดยหัวหน้างานการเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบงาน
การเจ้าหน้าที่         
 3) หนังสือยินยอมให้โอน (ย้าย) จากต้นสังกัด    
 4) หนังสือรับรองบุคคลจากต้นสังกัด     
 5) ส าเนาคุณวุฒิการศึกษา      
 6) เอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี)  

 
ให้ยื่น... 

 
 
 
2 

      

ให้ยื่นความประสงค์จะขอโอน (ย้าย) และติดต่อสอบถามรายละเอียดการโอน (ย้าย) ได้โดยตรงที่           
งานการเจ้าหน้าที่ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง อ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เบอร์ส านักงาน 0 75 755 555 - 6  ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ วันที่  25  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕62 
               
 
           

          
                  

 (นายจารึก  รัตนบุรี) 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง 

 
 
 
 
 

             



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

     ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง 
 เรื่อง   รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนต าบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  

    หรือข้าราชการประเภทอ่ืนเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ว่าง 
 ---------------------------------------------------------   

 
  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง ได้ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี (2561-2563)  

ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 หลังจากได้รับ
จัดสรรอตัราต าแหน่งครูผู้ดูแลเด็กจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนอัตราก าลังฯ  นั้น 

อาศัยอ านาจตามความในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2545 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน วันที่ 18  ธันวาคม 2555 ข้อ ๑๕๓ (๑) จึงประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนต าบล 
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอ่ืนเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ว่าง จ านวน 5  
ต าแหน่ง 6 อัตรา ดังนี้ 

17.  ต าแหน่งที่รับโอน (ย้าย) 
1.1 ประเภทวิชาการ 

- นักประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ/ช านาญการ)      จ านวน 1 อัตรา 
- นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ/ช านาญการ)     จ านวน 1 อัตรา 

1.2 ประเภททั่วไป 

             

  



- เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) จ านวน 1 อัตรา 
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน)      จ านวน 2 อัตรา 
- เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน)       จ านวน 1 อัตรา 

18. ผู้ที่มีความประสงค์จะขอโอน (ย้าย) ให้ยื่นเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณา 
ดังต่อไปนี้          
 1) ค าร้องขอโอน (ย้าย)  

2) ส าเนาทะเบียนประวัติพนักงานส่วนต าบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
หรือข้าราชการประเภทอ่ืนรับรองส าเนาโดยหัวหน้างานการเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบงาน
การเจ้าหน้าที่         
 3) หนังสือยินยอมให้โอน (ย้าย) จากต้นสังกัด    
 4) หนังสือรับรองบุคคลจากต้นสังกัด     
 5) ส าเนาคุณวุฒิการศึกษา      
 6) เอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี)  

 
ให้ยื่น... 

 
 
 
2 

      

ให้ยื่นความประสงค์จะขอโอน (ย้าย) และติดต่อสอบถามรายละเอียดการโอน (ย้าย) ได้โดยตรงที่           
งานการเจ้าหน้าที่ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง อ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เบอร์ส านักงาน 0 75 755 555 - 6  ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ วันที่  24  กันยายน  พ.ศ. ๒๕62 
               
 
           

          
                  

 (นายจารึก  รัตนบุรี) 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง 

 
 
 
 
 

             



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

     ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง 
 เรื่อง   รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนต าบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  

หรือข้าราชการประเภทอ่ืนเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ว่าง 
 ---------------------------------------------------------   

 
  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง ได้ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี (2561-2563)  

ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 หลังจากได้รับ
จัดสรรอัตราต าแหน่งครูผู้ดูแลเด็กจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนอัตราก าลังฯ  นั้น 

อาศัยอ านาจตามความในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2545 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน วันที่ 18  ธันวาคม 2555 ข้อ ๑๕๓ (๑) จึงประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนต าบล 
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอ่ืนเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ว่าง จ านวน 10  
ต าแหน่ง 10 อัตรา ดังนี้ 

19.  ต าแหน่งที่รับโอน (ย้าย) 
1.1 ประเภทวิชาการ 

- นักประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ/ช านาญการ)      จ านวน 1 อัตรา 
- นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ/ช านาญการ)     จ านวน 1 อัตรา 

1.2 ประเภททั่วไป 

             

  



- เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) จ านวน 1 อัตรา 
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน)      จ านวน 1 อัตรา 
- นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน)       จ านวน 1 อัตรา 
- นายช่างเขียนแบบ (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน)       จ านวน 1 อัตรา 

20. ผู้ที่มีความประสงค์จะขอโอน (ย้าย) ให้ยื่นเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณา 
ดังต่อไปนี้          
 1) ค าร้องขอโอน (ย้าย)  

2) ส าเนาทะเบียนประวัติพนักงานส่วนต าบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
หรือข้าราชการประเภทอ่ืนรับรองส าเนาโดยหัวหน้างานการเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบงาน
การเจ้าหน้าที่         
 3) หนังสือยินยอมให้โอน (ย้าย) จากต้นสังกัด    
 4) หนังสือรับรองบุคคลจากต้นสังกัด     
 5) ส าเนาคุณวุฒิการศึกษา      
 6) เอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี)  

 
 
 

 
 
2 

      

ให้ยื่นความประสงค์จะขอโอน (ย้าย) และติดต่อสอบถามรายละเอียดการโอน (ย้าย) ได้โดยตรงที่           
งานการเจ้าหน้าที่ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง อ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เบอร์ส านักงาน 0 75 755 555 - 6  ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ วันที่  26  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕62 
               
 
           

          
                  

 (นายจารึก  รัตนบุรี) 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง 

 
 
 
 
 

             



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

     ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง 
 เรื่อง   รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนต าบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  

หรือข้าราชการประเภทอ่ืนเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ว่าง 
 ---------------------------------------------------------   

 
  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง ได้ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี (2561-2563)  

ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 หลังจากได้รับ
จัดสรรอัตราต าแหน่งครูผู้ดูแลเด็กจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนอัตราก าลังฯ  นั้น 

อาศัยอ านาจตามความในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2545 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน วันที่ 18  ธันวาคม 2555 ข้อ ๑๕๓ (๑) จึงประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนต าบล 
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอ่ืนเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ว่าง จ านวน 10  
ต าแหน่ง 10 อัตรา ดังนี้ 

21.  ต าแหน่งที่รับโอน (ย้าย) 
1.1 ประเภทอ านวยการท้องถิ่น 

- หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)    จ านวน 1 อัตรา 
- หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ (นักบริหารการคลัง ระดับต้น)      

                                                                  จ านวน 1 อัตรา 

             

  



- หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)          จ านวน 1 อัตรา 
1.2 ประเภทพนักงานครู 
    สายงานการสอน 

- ครูผู้ดูแลเด็ก อันดับครูผู้ช่วย        จ านวน 1 อัตรา 
1.3 ประเภทวิชาการ 

- นักประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ/ช านาญการ)      จ านวน 1 อัตรา 
- นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ/ช านาญการ)     จ านวน 1 อัตรา 

1.4 ประเภททั่วไป 
- เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) จ านวน 1 อัตรา 
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน)      จ านวน 1 อัตรา 
- นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน)       จ านวน 1 อัตรา 
- นายช่างเขียนแบบ (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน)       จ านวน 1 อัตรา 

22. ผู้ที่มีความประสงค์จะขอโอน (ย้าย) ให้ยื่นเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณา 
ดังต่อไปนี้          
 1) ค าร้องขอโอน (ย้าย)  

                2) ส าเนา... 
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2) ส าเนาทะเบียนประวัติพนักงานส่วนต าบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
หรือข้าราชการประเภทอ่ืนรับรองส าเนาโดยหัวหน้างานการเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบงาน
การเจ้าหน้าที่         
 3) หนังสือยินยอมให้โอน (ย้าย) จากต้นสังกัด    
 4) หนังสือรับรองบุคคลจากต้นสังกัด     
 5) ส าเนาคุณวุฒิการศึกษา      
 6) เอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี)       

ให้ยื่นความประสงค์จะขอโอน (ย้าย) และติดต่อสอบถามรายละเอียดการโอน (ย้าย) ได้โดยตรงที่           
งานการเจ้าหน้าที่ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง อ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เบอร์ส านักงาน 0 75 755 555 - 6  ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ วันที่  30  มกราคม  พ.ศ. ๒๕62 
               
 
           

          
                  

 (นายจารึก  รัตนบุรี) 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง              


